
 

 

НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО КЛАС ОПТИМИСТ 
БЪЛГАРИЯ 2022 

 
 

18ТИ – 21ВИ Август 2022 
 
 

ОБЯВА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
 
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО (Организатор) съвместно с ВК 
Синева и ЯК Капитан Георги Георгиев – Порт Варна  имат удоволствието да поканят 

състезателите да участват в  
 

Национално първенство клас Оптимист България 2022, 
Което ще се проведе 

От  18ти Август до 21ви Август 2022 
 

 
 
[DP] отразява правило, за което наказанието се постановява от Протестна 
комисия denotes и би могло да бъде по-малко от дисквалификация. 
[NP] означава, че нарушение на  това правило няма да бъде основание за протест на 
лодка. 
[SP] отразява правило,  за което Съдийската Комисия може да наложи 
стандартно наказание без изслушване.  

 
 
1.Правила 
1.1 Регатата ще се ръководи според правилата, както са дефинирани в Състезателините 

правила по Ветроходство (СПВ). 
1.2     Няма да се прилагат предписанията на Националната организация. 
1.3 Ще се прилагат класните правила за клас Оптимист. 
1.4 Няма да се прилагат изменения на класните правила. 
 
 
2. [DP][NP] Реклама и идентификация. 
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2.1 Може да бъде изискано от лодките да си поставят номера на носа и/или реклами 

избранш или осигурени от Националния Организатор.  
 
3. Право на участие и заявки. 
3.1 Първенството е отворено за състезатели клас Оптимист, които са изпълнили следните 

изисквания за участие:  
• Състезателите трябва да отговарят на изискванията на  Т.5 от Наредбата на БФВ за 

провеждане на регати. 
•  Състезателите трябва да са родени през  2007 или по-късна година. 

3.2 Участващите лодки могат да заявят своето участие на  secretarybulsaf@gmai.com  не по 
късно от 18-ти Август 2022 година. 

3.3 В добавка към изисквавнето в т.3.2 състезателите, тим лидерите, треньорите, 
съпътстващите лица, семействата и другия персонал трябва да подадат заявка за 
участие и да се ригистрират в Регатния офис не по-късно от 10:00 на  19ти  Август 2022. 

 
 
7. Програма. 
7.1 График на гонките: 
Ден 1 – 18-ти Август 2022 Гонки Тим Рейсинг  
Ден  2 – 19-ти Август 2022 Регистрация и обмер 

Церемония по откриване на регатата. 
Гонки (първи предупредителен сигнал) 

09:00-10:30 
11:00 
13:00 

Ден 3 – 20ти  Август 2022 Гонки TBA 
Ден  4 – 21ви  Август 2022 Гонки 

Церемония по закриване на регатата.                                       
TBA 
TBA 

7.2 През последния ден от ретата няма да бъде даван предупредителен сигнал след 14:00 
часа. 

7.3 Няма да бъдат провеждани повече от четири гонки на ден. 
 
8. [DP][NP] Обмер и инспекция на оборудването. 
8.1 Всяка лодка трябва да предостави валидно Мерително свидетелство. Ако Мерителното 

свидетелство е фотокопие трябва да бъде заверено с оригинален печат и подпис от 
издаващия го орган. Ако Ако лодка трябва да представи мерително свидетелство 
съгласно СВП  78.2, тя трябва да го направи преди 10:00 на 19ти  Август 2022. 

8.3 Съгласно СВП 78, състезателите са длъжни да поддържат лодката си в съответствие с 
класните правила (за целите на СВП 78, се счита, че състезателите са собствениците на 
лодката). 

8.4 По време на регатата може да бъдат извършвани случайни проверки на оборудването. 
 
9. Състезателни инструкции. 
9.1 Състезателните инструкции могат да бъдат получени по време на регистрацията в 

Регатния офис. Други документи, регламентиращи проявата ще бъдат публикувани 
заедно със Състезателните инструкции. 

 
11. Място на провеждане на регатата. 
11.1 Регатата ще се проведе на базата на ВК Синева  и ЯК Капитан Г. Георгиев – Порт 
Варна.  
 
12. Състезателни разстояния. 
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12.1 Състезателното разстояние ще бъде тип  IODA.  
12.2 Състезателното разстояние ще бъде планирано с цел продължителността на гонката да 

бъде приблизително 50 минути. 
 
13. Наказателна система. 
13.1 Ще се прилага Приложение Р от СВП. 
 
14. Протестна комисия. 
14.1 Протестната комисия ще бъде назначена спрамо  СВП 91(a). 
 
15. Класиране. 
15.1 Ще се прилага минималната точкова система от Приложение А на СВП. 
15.2 Трябва да бъдат завършени най-малко 3 гонки, за да съставят валидна серия. 
 
16. Треньорски и помощни лодки. 
16.1 Всички треньорски и помощни лодки трябва да бъдат регистрирани (виж т. 3.3) при 

организатора на проявата, като е необходимо да се съобразяват с местното 
законодателство и правилата на регатата за помощните лодки. Организаторът може да 
откаже регистрация и да приеме късна регистрация по своя преценка. 

16.3  Регистрираните треньорски и помощни лодки ще играят ролята на спасителни съдове 
в случай на необходимост трябва да се съобразяват с всяка инструкция, дадена от 
Организатора на проявата или Регатната Комисия.  

16.4  Всички треньорски и помощни лодки трябва да имат валидна застраховка за вреди 
причинени на трети лица. 

 
17. Награди. 
17.1 Награди ще бъдат връчени, както следва: 

Клас Оптимист: 
 
1. Общо класиране (без награждаване) 
2. Общо класиране момчета – родени след 31.12.2006 (ще бъде взето от Общото 

класиране) 
3. Класиране на момчета до 12 годишна възраст – родени след 31.12.2009 (ще бъде 

взето от Общото класиране) 
4. Общо класиране на момичета – родени след 31.12.2006 (ще бъде взето от 

Общото класиране) 
5. Класиране на момичета до 12 годишна възраст – родени след 31.12.2009 (ще 

бъде взето от Общото класиране) 
 

18. Ограничаване на отговорност. 
18.1 Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност. Виж СВП 4, 

Решение за състезаване. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или 
юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за 
имуществени и неимуществени щети, нараняване иили смърт на състезател, 
настъпили преди, по време и след проявата.  

 
19. [DP][NP] Медийни права, Камери и електронно оборудване. 
19.1 С участието си в проявата, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно 

на Организатора на проявата и на неговите спонсори за вечни времена правата да 
заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов 



 4 
материал, заснет на живо или записан, както и други репродукции на състезателите, 
заснети по време на проявата. 

19.2 Може да бъде изискано от лодките да бъдат поставени камери, оборудване за звук или 
местоположение според изискванията на организатора. 

19.3 Може да бъде изискано от определени състезатели да участват в Прес конференция.  
 
20. Застраховки. 
20.1 Всяка участваща лодка трябва да има валидна застраховка за вреди причинени на 

трети лица. Сертификатът от тази застраховка трябва да бъде представен по време на 
регистрацията. 

 
21. Информация. 
 
Българска Федерация по Ветроходство 
бул."Васил Левски" 75,  София 1000 
Тел. 0887060865 
E-mail: secretarybulsaf@gmail.com 
www.bulsaf.bg  
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